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 مَدمٜ

 .احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل 

 وبًد:

ُٝ دَم ٓٚ ـتبتُ  ،ًٔدبٖحُٚم افؾٓذه ضٚئٍٜ مـ األشئِٜ واألجقبٜ ادتًَِٜ   افرشٚئؾ يف أحُٚم  ٚ رأي

ن يْير يف هذه افرشٚئؾ ـِٓٚ، بؾ وبٚت صًًبٚ ظِٔف أ ،افًٔد وؾَٓف ؿد ـثرت ظذ ضٚفٛ افًِؿ

 وافهحٔح مـ افؤًػ ئغ أن يًرؾقا افراجح مـ ادرجقحيهًٛ ظذ ـثر مـ ادبتد

ػ ، ؽر ؽٚؾؾ ظـ افْير ؾٔام ُصْ  ؾؼظٝ يف ـتٚبٜ هذه افرشٚفٜ ظذ وجف افنظٜ مستًًْٔٚ بٚهلل

  .يف ؾَف افًٔد مـ مهٍْٚت ورشٚئؾ

  .إٕف ظذ ـؾ يشء ؿدير وبٚإلجٚبٜ جدير ،وأشٖل اهلل أن يبكٕٚ بٚحلؼ وافهقاب

 ًَ   .ظبد اهلل مهىٍك افًدوي ٚث أبدم َح مٜ ادُ الم ـام أشٖفف شبحٕٚف أن حيٍظ صٔخْٚ اف

 مهٚ ظذ خر. ءوزوجتل وأن يتؿ صٍٚ أملٍظ وأشٖفف جؾ وظال  أن يبٚرك يف أيب وأن حي

 وـتبف: أمحد بـ حمّقد آل رجٛ

 رشؿٜٔ ـ مك -ؿريٜ خٚفد بـ افقفٔد ـ احلسْٜٔ

 02552537620واتس: 

 هـ( 2439( مـ صٓر رموٚن )7) 

 (م يقم األربًٚء2028/مٚيق/23)
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 مٚ تًريػ افًٔد؟ ومٚ شبٛ تسّٔتف؟ ومتك يُقن؟: 2س 

 ٚمظا الظتٔٚد افْٚس فف ـؾ ل ظًٔد ّ  افًٔد ظْد أهؾ افٌِٜ إٕام ُش ج: 

 .ومًٚودتف إيٚهؿ

  :يتُرر ـؾ ظٚم مرتغ ،هق يقم ؾرحٜو  

ويُقن بٕٚتٓٚء افٍىر مـ صٓر  ،رة صقالظٔد افٍىر افذي هق ؽُ 

 .رموٚن ادبٚرك

افٔقم افًٚرش وهق  ، ح األوٚحلبَ ذ  افذي ؾٔف تُ  ،وظٔد األوحك 

 افذي هق يقم افْحر. ،مـ ذي احلجٜ

فِّسِّغ ظٔد ؽر األوحك وافٍىر؟ هؾ: 2س 

 مهٚ ظٔدان فٔس فِّسِّغ ؽرمهٚ.ج: 

  .صقال مـ يقم أول وهق رموٚن، مـ افٍىر ظٔد

  .احلجٜ ذي مـ افًٚرش افٔقم وهق ،األوحك ويقم

 يقم بًد أيٚم وثالثٜ اجلًّٜ يقم إال ؽرمهٚ، ظٔد فِّسِّغ فٔس

 .األوحك

 .ذفؽ يف اإلشالم أهؾ بغ خالف وال 

 مـ يّْع مل تًٚػ اهلل ألن أيٚم افًٔد يف افبٔع وال افًّؾ رمحَي  وال
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 بغ ٚأيًو  خالف وال - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - رشقفف وال ذفؽ،

 (.1)هذا يف اإلشالم أهؾ

افًٔد؟تهذ ؾٔٓٚ صالة ل افسٚظٜ افت : مٚ 3س 

ود يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها ق   وقت صالة العودج: 

 أعني بام يعادل عرش دقائق أو ربع ساعة. ،رمح أو رحمني

؟ؿ صالة افًٔدُ  ُح مٚ : 4س 

  .مـ افًِامء مٗـدة ظْد اجلّٓقرْٜ صالة افًٔد ُش  ج: 

 .وروايٜ ظـ أمحد خالًؾٚ أليب حٍْٜٔ

 :وؾٔف ،د اهللٔ  بَ حلديٞ ضِحٜ بـ ظُ  :وؿقل اجلّٓقر أرجح 

ِِن َمَٚذا َؾَرَض  ِز  اَل اهللُ َأخ  ـَ افهم َٚل َظَعم ِم ََ ََِقاِت »:  ِة؟ َؾ افهم

ٔ ًئٚ َع َص َس إاِلم َأن  َتىمقم  ّ  .«اخَل

إػ وجقب  )حٍيف اهلل(افنٔخ أبق احلسـ ادٖريب ذهٛوؿد 

  .صالة افًٔديـ

ؾُٔػ ٕقجٛ صًٔئٚ بٌر  :اجلّٓقر وإٕام ٕحـ مع وال َٕقل بَقفف

 مستْد واوح افدالفٜ؟!

                                                      

 .(293/ 3) بٚآلثٚر ذم َح ادُ  :إير ـتٚبف افَٔؿ ادٚتع .ؿٚفف أبق حمّد بـ حزم (2)
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؟ وهؾ خيرج : هؾ افْسقة خيرجـ يف صالة افًٔد5س

 ؟األضٍٚل

ـبًٚرا  ،ْٝ افٍتْٜإذا ُأمِ  هلـ حؼ اخلروج فهالة افًٔد ،ًٕؿ ج:   

ـم أو صًٌٚرا  .ـُ

ُرِج »: وؾٔف  ،م ظىٜٔأُ حديٞ  ؽ:ذفافدفٔؾ ظذ و  َقاتُِؼ فَِتخ  ًَ اف

َقاتُِؼ َوَذَواُت اخُلُدوِر اف :َأوِ  –ُت اخُلُدوِر َذَوا ٔمُض  –ًَ  ،َواحُل

َن ا د  َٓ َٔن  غَ َؾ ِّ ِِ َقَة ادُس  َ َوَدظ  ٔمُض ادَُهذم خَلر  َتِزُل احُل  ً  .«، َوَي

 -ـام أشٍِٝ -وافَقل بّْع افٍتٔٚت افنٚبٚت مـ احلوقر مبْٚه

 ظذ افٍتْٜ مـ ظدمٓٚ.

وفق ـٚن هْٚك  ،وجٓؿ مع افْٚسوأمٚ األضٍٚل ؾال حرج يف خر

 ٍسدوا ظذ افْٚس ظبٚدهتؿ.حتك ال يُ  :ػو  ـ يوبىٓؿ ؾٓق أَ مَ 

 . مع رشقل اهللوـٚن صًٌرا افًٔد  وؿد حرض ابـ ظبٚس 

هؾ إذُن احلُقمٜ أو تكحيٓٚ رشط إلؿٚمٜ صالة افًٔد 6س : 

 أو صحتٓٚ؟

ط ااصس، وأـثرهؿ ظذ ظدم ِػ ؾٔٓٚ افًِامءتِؽ مسٖفٜ اختَ  ج:  

 ذفؽ فهحتٓٚ.
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ه فِّهِحٜ وادٍسدة: إٕام   افيٚهر أن األمر َمَردُّ

ِدث ؾتًْٚ ومنٚـؾ ُٔح  وربام  ،ؾ٘ن َظِِؿ افْٚس أن ظدم إذن اإلمٚم ش

ؾْٓٚ  :اظُتَؾ بًض افْٚس بسبٛ هذا أو اظُتَؾ َمـ خيىٛ

ُيستٖذن، فٔس ألن االشتئذان رشط يف إؿٚمٜ صالة افًٔد أو 

 ادستبٜ ظذ ظدم اإلذندٍٚشد صحتٓٚ، إٕام التَٚء ا

مٚ افًّؾ إذا واؾؼ يقم اجلًّٜ يقم ظٔد؟: 7س 

اجلًّٜ  وٕهع صالةافًّؾ أن ٕهع افًٔد ألٕف ُشْٜ مٗـدة،  ج:

 ـٍريوٜ.

 ؾَد خلهٓٚ ابـ هبرة ؾَٚل: ،أمٚ أؿقال افًِامء يف ادسٖفٜ 

 :واختلفوا فوام إذا وافق يوم اجلمعة يوم عود

شرتط اجلمعة بحضور  ي  فقال أبو حنوفة ومالك والشافعي: ال 

 العود، وال العود بحضور اجلمعة.

 العود سق  َض َح  ن  ع بونهام فهو الفضولة، وإ  َجَ  ن  وقال أمحد: إ  

 (.1)عنه اجلمعة

                                                      

 (. 258/ 2اختالف األئّٜ افًِامء ) (2)

  .(نظٔدا افبٔٚن ؾٔام إذا اجتّع يف يقمٍ )هٚ: امم َش  ،شامظٔؾإألخل يف اهلل افنٔخ تٚمر بـ  ،ا ادسٖفٜ رشٚفٜ فىٍٜٔ وٕٚؾًٜ جد  ويف

 إػ اآليت:  حٍيف اهلل يف رشٚفتف   ادٗفػ إتٓك
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 ال يصح.  وكل حديث يف هذه ادسيلة عن رسول اهلل

 -وترخوص عثامن ريض اهلل عنه ألهل البادية أن يرتكوا اجلمعة

 ىه غري موجود يف أيامنا.اجتهاد خاص منه، ثم إ

ظـ بَ ٛ االؽتسٚل يقم افًٔد؟ وهؾ ثَ هؾ ُيستَح : 8س ٝ

 ؟رشقل اهلل 

 .ظبد اهلل بـ ظّر  ج: ًٕؿ، ُيستحٛ،  وهق ؾًِؾ 

ََؾ ظدد مـ أهؾ افًِؿ اإلمجٚع ظذ اشتحبٚبف، مْٓؿ ابـ و َٕ ؿد 

د، وابـ ظبد افز، وافْقوي.   ُرص 

جٚز  ،ؾ٘ن اؽتسؾ ؿبِف .ٍجرٛ أن يُقن االؽتسٚل بًد افوُيستَح  

 ظْد ؾريؼ مـ أهؾ افًِؿ.

ؾال َيثبٝ، بؾ ـؾ ضرؿف  أمٚ ثبقت ذفؽ ظـ رشقل اهلل  

ار  .وؽره ؤًٍٜ ـام ؿٚل افَبزم

ً ؾ ابـ ظّر 
ل ظِٔف يف افبٚب ؾِ قم ًَ  مع اإلمجٚع ادذـقر. وادُ

                                                                                                                                                        

  يستْد إػ خز ثٚبٝ.ال  افًٔد افَقل ب٘شَٚط اجلًّٜ ظّـ صٓد-

 ؽر متحَؼ يف زمْٕٚٚ. ريض اهلل ظْف أن ؾًؾ ظثامن -

 أن هذا ؿقل اجلّٓقر وأحقط فِّسِؿ.-

 فًدوي وأثْك ظِٔٓٚ.م فرشٚفتف صٔخْٚ مهىٍك بـ ادم وبَقفف أؿقل. وؿد ؿَ  (:أمحد)ؿِٝ  
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إذا ؿِْٚ بٚشتحبٚب االؽتسٚل يقم افًٔد فًٍؾ شٔدٕٚ 9س :

 ؾّتك يُقن وؿٝ هذا االؽتسٚل؟ ،  ظّر ظبد اهلل بـ

اؽتسؾ ؿبؾ افٍجر ؾجٚئز، وإن اؽتسؾ بًده  نِ إِ  :األمر واشع ج:

 ؾٓق األؾوؾ.

افتجّؾ يف األظٔٚد؟20س ْٜ  : هؾ مـ افسُّ

نم ، أَ ج: ًٕؿ، ؾَد روى افنٔخٚن مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ ظّر

 ًٜ ِم ـَ اخَلىمِٚب َرَأى ُح َر ب  َّ اءَ  ُظ َٚل: َيٚ ، (2)ِشَرَ ََ ِجِد، َؾ ِظْ َد َبِٚب ادَس 

ِد إَِذا  ، َرُشقَل اهللِ  َقؾ   ِ ِٜ َوفِ ًَ ُّ َم اجُل ٚ َيق  َٓ َت بِس  َِ َٝ َهِذِه، َؾ ي  َسَ َفِق اص 

ٔ َؽ  َِ َٚل َرُشقُل  !َؿِدُمقا َظ ََ ـ  اَل : » اهللِ َؾ َبُس َهِذِه َم  ِ اَم َي ٕم َق  َخاَل إِ

 .«َفُف يِف اآلِخَرةِ 

ظذ مٚ ريض اهلل ظْف أؿر ظّر  ٚ: أن افْبل وادَهقد مْف هٚهْ

 .ذـره مـ افتجّؾ بحسـ افِبٚس فِجًّٜ

                                                      

 اء: جْس مـ احلرير.َر افس    (2)
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 ،: ؾِٓذا ؿٚل فف ظّر مٚ ؿٚل  وافيٚهر: أن ذفؽ ـٚن ظٚدتف 

ٚ أو أـثرهٚ ا خٚفًه هنٚ ـٕٚٝ حريرً ِٜ ألوإٕام امتْع مـ هذه احلُ 

 (.1)حرير

 حلديٞ ابـ ظبٚس ريض :ٛ ُفب س افثٔٚب افبِٔضوُيستَح  ؿِٝ:

، وهق ؿٚبؾ «ِٚب َٔ افث   ـَ مِ  ٔٚضِ بَ ٚفَ بِ  ؿ  ُُ ٔ  َِ ظَ »اهلل ظْٓام مرؾقًظٚ: 

 فِتحسغ.

يف تهذ يف ادسٚجد أو  ؾه ؟ْٜ يف صالة افًٔد: مٚ افسُّ 22س

 افًراء وافٍوٚء؟

 ،وهق ؿقل مجٚهر افًِامء . يف افٍوٚءهذم ْٜ أن تُ ج: بؾ افسُّ 

  .خالًؾٚ فِنٚؾًل

 َّ  .ػو  وأَ  أصقب فًِوؾِ  ،ْٜأصٚب افسُّ ـ صالهٚ يف افًراء ؾَد ؾ

ًٕٚ  ،ـ صالهٚ يف ادسجد ؾٓل صحٔحٜ بال ٕزاعومَ   فُـ أحٔٚ

 .تتٖـد صالهتٚ يف ادسجد يف حٚل ادىر أو افزد واهلقاء افنديد

 

 

                                                      

 .(226/ 8ؾتح افبٚري البـ رجٛ )ؽر مٖمقر  وإير   (2)
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 ؟د افقاحدِ افًٔد يف افبذم َه : مٚ افَقل يف تًدد مُ 22س 

بال  ،تِٔٚم َه مٓام تًددت ادُ  افهالة صحٔحٜ :لبدايٜ أؿقج: 

 خالف.

ٔٚت يف افبِد افقاحد أو ِم َه ْير فسبٛ هذا افتًدد هلذه ادُ فُـ يٌ  

 :افَريٜ افقاحدة

افْٚس  ؿٓ  ؾَ  أو ظدم ذم َه ٔؼ ادُ ـِو  :ؾ٘ن ـٚن فف شبٛ مًغ 

 ال شٔام إذا ـٚن مٍروًوٚ ظذ افْٚس ـخىبٚء األوؿٚف ،اخلىٔٛ

فْٚس خٚصٜ ـبٚر ـثر مـ ا ـ ظذم ه  د ادُ ً  أو بُ  ،يف بالدٕٚ مك

ٔ   ر افْبلمَ افسـ)وؿد أَ   فٔهع هبؿ( ٚ أن يتخِػ ظـ ادهذظِ

 .ٔٚتِم َه مـ تًدد ادُ  ؾال بٖس حْٔئذٍ  :أو ؽر ذفؽ مـ األشبٚب 

ٓق ؾ ،أمٚ إن ـٚن مـ بٚب افتًهٛ أو افتحزب أو ؽر ذفؽ 

ٚ يف ذفؽ مـ تٍريؼ افُِّٜ وإحداث دِ  :مُروه ـراهٜ صديدة

 ٍُ  سِّغ.ؿٜ بغ ادر  اف

 يقم افًٔد هق ذم َه ؾٚفنٖن يف تًدد ادُ  ،ؾ٘ن خِٝ مـ هذه األمقر

وفُـ افًٔد يتٖـد  .افنٖن يف تًدد اجلًّٜ يف ادسٚجد وافزوايٚ

 ؿ افْٚس ظذ بًوٓؿ.ِ  َس ؾٔف االجتامع أـثر فُٔ 
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مترات أو ؽرهٚ، ٛ فِنخص أن يٖـؾستَح هؾ يُ : 23س 

 ؿبؾ أن خيرج فهالة ظٔد افٍىر؟

وظْد ضٚئٍٜ ،    ٛ ذفؽ فثبقتف ظـ رشقل اهللستَح يُ  ،ج: ًٕؿ

ريض اهلل  ظذ رأشٓؿ ـثر مـ افهحٚبٜ ،ـبرة مـ شِػ األمٜ

 .ظْٓؿ

 يقم األـؾ افًِامء أـثر حٛاشتَ : احلْبع وؿد ؿٚل ابـ رجٛ 

  .(1)ذم َه ادُ  إػ اخلروج ؿبؾ افٍىر

 َٕ   مجًٚظٚ.إد وابـ ؿدامٜ يف ذفؽ ص  ؾ ابـ رُ ََ بؾ 

ًَ  ،ـقن افتّرات تُقن وتًراوأمٚ   ثبٝ.ال يَ  ؾؾٓذا ُم

فِنخص أن يٖـؾ ؿبؾ خروجف فهالة ستَح : هؾ يُ 24س ٛ

 ظٔد األوحك؟

 حديٞ. يهح يف افبٚب ظـ رشقل اهلل  ؿاألمر واشع، ؾِ ج:

 إػ ؽدوه ؿبؾ األوحك يقم ؾـَ أَ  ن  وإِ ؿٚل أبق حمّد ابـ حزم: 

 .ؾحسـ أوحٔتف مـ يٖـؾ حتك يٖـؾ مل وإن بٖس، ؾال ذم َه ادُ 

 

                                                      

 .(442/ 8ؾتح افبٚري البـ رجٛ )  (2)
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ًٔٚ؟ٚهٛ افذم ستَح : هؾ يُ 25س  ب فهالة افًٔد مٚص

حٛ ذفؽ ـثر مـ افًِامء، ؽر إٔف ال يهح يف ادسٖفٜ أي ج: اشتَ 

  . حديٞ ظـ رشقل اهلل

 ام تٔن فف.ٍٔـؾِٔذهٛ ادهع  ،ظذ هذاو

ذم َه ب إػ ادُ ٚه افرجٚل وافْسٚء ظْد افذم ز  َُ هؾ يُ : 26س 

 ؟ذم َه ويف ادُ 

 .ج: ال أظِؿ يف هذا صًٔئٚ ثٚبًتٚ ظـ رشقل اهلل 

  .فُـ ؿد ورد هذا ظـ مجٚظٜ مـ شِػ األمٜ

  .ؾَد أصٚب فقروده ظـ افسِػ ،ِف صخصًَ ؾَ  ن  ؾِ٘ 

 فًدم ثبقتف مرؾقًظٚ ؾال بٖس.ر َخ آوإن أمسؽ 

ْٝ حلديٞ أم ظىٜٔ، فُـ حمؾ تُبرهـ إذا ُأمِ  نُز  أمٚ افْسٚء ؾُٔ 

 ن.ُز  ٍتـ أصقاهتـ ؾال يُ  أن تَ ِق ؾ٘ن ُخ  ،افٍتْٜ وافٍسٚد

 ؟ ومتك يْتٓل ؟يف ظٔد افٍىر  :متك يبدأ افتُبر27س  

  :ج: األمر يف ذفؽ واشع

ـَ  فَقفف تًٚػ:  :وهق األطٓر .فِٜٔ افًٔد  وازم ؾ٘ن صٚء افْٚس 

ُِقا} ِّ  ُ ةَ  َوفُِت ًِدم وا اف  ُ ز  َُ ؿ   َمٚ َظَذ  اهللمَ َوفُِت ـُ ًَ  َهَدا ؿ  َوَف ُُ ُرونَ  ِم ُُ  {َتن 
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ة رموٚن، ؾبّجرد دم ؾ افتُبر بًد إـامل ظِ ًَ ، ؾَج [285: افبَرة]

يبدأ  -ر يقم مـ رموٚنِخ آطٓقر هالل صقال بًد مٌرب 

 .(1)ؾِٓؿ أن يُزوا بًد صالة ادٌرب وافًنٚء وافٍجر ،افتُبر

ـَ   هٚب دهذ افًٔدزم وإن صٚءوا  . رَخ آظذ ؿقل  وا ظْد افذم

 .ادسٖفٜ حديٞ صحٔح ظـ رشقل اهلل وفٔس يف 

 .ويْتٓل افتُبر بٕٚتٓٚء صالة افًٔد 

؟ ومتك يْتٓل ؟يف ظٔد األوحك  :متك يبدأ افتُبر28س 

ويْتٓل  ،ج: ذهٛ مجٚهر افًِامء إػ إٔف يبدأ ؾجر يقم ظرؾٜ

 ر يقم مـ أيٚم افتؼيؼ )وهق رابع أيٚم ظٔد األوحك(.ِخ آظك 

 . سٖفٜ حديٞ صحٔح ظـ رشقل اهللوفٔس يف اد

 ظذ رأشٓؿ ،فُـ هبذا ؿٚل ـثر مـ افسِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ

، وابـ ظّر، وضٚئٍٜ ـبرة مـ ، وابـ ظبٚس، وابـ مسًقدظع

 .افتٚبًغ وأتبٚع افتٚبًغ

 

                                                      

 رموٚن؟!مـ صٓر  (29)ستىِع إال يفوهالل صقال ال يُ  ،بًد ادٌرب نوز  َُ ـٔػ يُ  :ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ  (2)

 وبٌروب صّسف يبدأ افتُبر. ،ر أيٚم رموٚنِخ آافٔقم افثالثغ مـ رموٚن، ؾٓق بال ريٛ  حمؾ هذا إذا ـٚن هذا :ؿِٝ
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ت؟ا:هؾ افتُبر يف ظٔد األوحك يُقن ظَٛ افهِق29س 

  .يُقن ظَٛ افهِقات ادٍرووٜ ،ج: ًٕؿ

 ُٕ  :ِٝ اإلمجٚظٚت ظذ ذفؽَِ وؿد 

 مـ وادنٚهر األمهٚر ؾَٓٚء أمجعؿٚل ابـ افًريب ادٚفُل: 

 افتُبر بف ادراد أن ظذ - ظْٓؿ اهلل ريض - وافتٚبًغ افهحٚبٜ

 إَوٚء ظْد ُز  ؾُٔ  افهِقات: أوؿٚت يف ٚوخهقًص  أحد، فُؾ

 يف اطٚهرً  اتُبرً  ُز  يُ  ،وحده أو مجٚظٜ يف ادهع ـٚن صالة، ـؾ

 .(2)األيٚم هذه

ٔم ادُ  افتُبر وأمٚؿٚل افْقوي:  َ ؾُٔ  دَ  بال ،األوحك ظٔد يف عؼ 

 . (2)األمٜ إلمجٚع خالف

 أدبٚر يف افتُبر ظذ ٚأيًو  واتٍَقا)احلٍٔد(:  دص  ؿٚل ابـ رُ 

 . (3)احلٟ أيٚم افهِقات

 .(4)مسْقن افْحر ظٔد يف افتُبر أن ظذ واتٍَقاة: ر  بَ ؿٚل ابـ هُ 

                                                      

 .افًِّٜٔ /ط (299/ 2) ،افًريب البـ ،افَرآن أحُٚم(2)

 .(32/ 5) ادٓذب رشح ادجّقع  (2)

 (.2/232بدايٜ ادجتٓد )   (3)

 .(262/ 2) افًِامء األئّٜ اختالف (4)
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؟مٚ هل افهٌٜٔ افهحٔحٜ فِتُبر يف افًٔد: 20س 

  . ال تهح صٌٜٔ ظـ رشقل اهللج: 

تًددت صٔغ افتُبر ؾَد ريض اهلل ظْٓؿ ظـ افهحٚبٜ وأمٚ 

 .افقاردة ظْٓؿ

ُٕح  ؾٚألمر ؿريٛ وواشع  ث خالؾٚت دِ ، وال يهح أن 

ا مسٖفٜ ـٓذه: األمر ؾٔٓٚ واشع جد   وإصُٚفٔٚت يقم افًٔد بسبٛ

(1). 

مٚ حُؿ افتُبر اجلامظل؟: 22س 

افٌرض مـ افتُبر  بؾ أراه مستحب ٚ: إذ أؿؾ أحقافف اجلقاز،ج: 

ٚ يف افتُبر  ًَ رؾع افهقت بذـر اهلل تًٚػ، وهق آـد وأصد حتَ

                                                      

افنٔخ حمّد  ،افبخٚري أيب /ألخل يف اهللوهل  )وؿد اشتٍدت مْٓٚ ـثًرا( يف هذه ادسٖفٜ  افٍْعيف ؽٚيٜ  وهْٚك رشٚفٜ   (2)

م هلٚ دم )افَقل ادٍٔد يف تُبرات افًٔد وأيٚم ذي احلجٜ وافتؼيؼ( وؿد ؿَ  شامهٚ ،حٍيف اهلل ،بـ حمّقد بـ ظع آل مسِؿ

  .ظبد اهلل مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل قصٔخْٚ أب

 :اآليت ذـرههق  فٔف  يف بحثفإٕتٓك اٚ أبرز مو

 فميٜ وفًدم ثبقت خز مرؾقع.  :ر يقم مـ رموٚنِخ آ يف ظٔد افٍىر ظْد ؽروب صّس ُز  : يُ أواًل  

ًٔٚ: ظدم افَقل بٚفتُبر ادَٔد يف ظٔد افٍىر.   ثٕٚ

 ثٚفًثٚ: يْتٓل افتُبر يف ظٔد افٍىر ظْد صالة اإلمٚم. 

:ٚ ًً  ر أيٚم افتؼيؼ. ِخ آوحك ؾجر ظرؾٜ إػ ظك بدايٜ افتُبر يف األ راب

واألمر  ،ادىرَ ًٜ. شٚدًشٚ: افتُبر يُقن مجٚظٜ وؾُ ثبٝ حديٞ مرؾقع يف صٖن صٔغ افتُبر يف افًٔد، واألمر ؾٔف َش خٚمًسٚ: مل يَ 

 ًٜ. ؾٔف َش 
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  .اجلامظل

 فقروده ظـ ظدد مـ افهحٚبٜوافَقل ببدظٔتف صٚذ ومرؾقض: 

  ريض اهلل ظْٓؿ.

 ُٖ َٔ ٔم ج احلُ رِ خ  ُٕ  تَقل: حتك ريض اهلل ظْٓٚم ظىٜٔ ؾ خِػ  ـم ُُ ض ؾ

 .(2)افْٚسن مع ُز  ، ويف روايٜ: يُ (1)ن بتُبرهؿُز  ؾُٔ  ،افْٚس

ِّ  ؿبتف يف ُز  يُ  ظّر ـٚنو  ُز  ؾُٔ  ادسجد، أهؾ ُز  ؾُٔ  ،ْكب

 ٟم تَ ر  تَ  حتك ،األشقاق أهؾ بتُبرهؿ ُز  ويُ  ْك،مِ  أهؾ بتُبرهؿ

 .(3)اتُبرً  ْكمِ 

رجٚن يف األشقاق خَي ريض اهلل ظْٓام هريرة وـٚن ابـ ظّر وأبق 

 .(4) افْٚس بتُبرمهُٚز  ويُ  ،يف أيٚم افًؼ يُزان

ًؾ افْٚس دٚ رآهؿ ال يُزون ؾِ ريض اهلل ظْف واشتُْر ابـ افزبر 

 .(5)يف افًٔد

                                                      

 .(972) افبخٚري صحٔح    (2)

    .(606/ 2) مسِؿ صحٔح    (2)

       .افٍالح دار (343/ 4) ادْذر البـ األوشط  (3)

 ( .2704) َف افبخٚري جمزوًمٚ، ووصِف افٍٚـٓل يف أخبٚر مُِٜم ظَ   (4)

 .(6233) فِبَٔٓل افُزى افسْـ  (5)
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ُٔ  افرجؾ وإن ٓؿأدرـتُ وؿٚل جمٚهد:   هبٚ ُّٟ تَ ؾَر   ادسجد يف ز  َُ ف

 يبِغ حتك افقادي أهؾ إػ هقتاف رجخَي  ثؿ ، ادسجد أهؾ

 .(1)واحد رجؾ مـ أصِٓٚ وإٕام ، األبىح أهؾ هبٚ ُّٟ تَ ؾَر   ، األبىح

 يقم يُزان حمّد بـ وجًٍر احلسـ بـ اهلل ظبد يؤِ رُ وؿد »

 . (2)«افْٚس أصقاَت  امأصقاهُت  ظِٝ وؿد افًٔد،

 بؾ ؿٚل بجقاز ذفؽ اإلمٚم مٚفؽ واإلمٚم افنٚؾًل: :ؿِٝ

 ربُ دُ  افتؼيؼ أيٚم يف افتُبر أن ظْدٕٚ مراأل: »مٚفؽؿٚل  

 .(3)مًف وافْٚس اإلمٚم تُبر ذفؽ وأول. افهِقات

ُٝ  صقال هالل رأوا ؾ٘ذا: افنٚؾًل ؿٚل   افْٚس ُز  يُ  أن أحبب

 وادْٚزل، وافىرق واألشقاق، ادسجد يف ادىرَ وؾُ  مجٚظٜ،

 روآِ ي  يُ  وأن ـٕٚقا، وأيـ حٚل، ـؾ يف ،ومَّٔغ ومسٚؾريـ

 افٌدو وبًد ،ذم َه ادُ  إػ يٌدوا حتك يُزون يزافقن وال فتُبر،ا

  .افتُبر قاظُ َد يَ  ثؿ فِهالة اإلمٚم خيرج حتك

                                                      

 .     (667/ 3) صٔبٜ أيب ابـ مهْػ(2)

 افرشٚفٜ. /ط (222: ص) فٍِريٚيب افًٔديـ أحُٚم  (2)

 . (404/ 2) افبٚؿل ظبدحمّد ؾٗاد  /ت ،مٚفؽ مقضٖ  (3)
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 ـرهؾذِ  احلٚج ؾٖمٚ  .حيٟ مل دـ األوحك فِٜٔ يف ٛحِ أُ  وـذفؽ

 .(1) افتِبٜٔ

وهؾ يُ  ؟ْٜ ؿبِٜٔ أو بًديٜافًٔد ُش  : هؾ فهالة22س َ ع ؼ 

 ؟بًده وأافتٍْؾ ؿبِف 

 .ْٜ ؿبِٜٔ وال بًديٜج: فٔس فًِٔد ُش  

 ؾٍل هذه ادسٖفٜ خالُف  ،افْٚؾِٜ ادىَِٜ ؿبؾ افًٔد وبًده وأمٚ  

َّ  ،وفُؾ رأي وجٓتف ،ع بغ افسِػقُّ َْ تَ  ك رَ ـ تَ ومَ  ،ـ صذ جٚزؾ

 جٚز.

ؿٚل افسٚئٛ بـ اهلل ظبدظـ : مٚ صحٜ هذا احلديٞ: 23س :

 ،ُٛ ىُ خ  َٕ  ٕٚم إِ »: ٚلؿ افهالة ؿٙ ؾِام ، افْبل مع افًٔد صٓدت

 َي   ن  أَ  ٛم َح أَ  ـ  َّ ؾَ 
 ج  َٔ ِ  ؾَ  ِٜ بَ ى  ُِخ فِ  َس ِِ

 َٛ هَ ذ  يَ  ن  أَ  ٛم َح أَ  ـ  مَ وَ  ،س  ِِ

  ؟«ٛ  هَ ذ  َٔ ِ  ؾَ 

 ْٜ؟مـ افسُّ  -ىبٜ افًٔد مـ ظدمفخوهؾ ختٔر افْٚس يف حوقر 

ـام أظِف ـبٚر   ،ج: هذا حديٞ ؤًػ ال َيثبٝ ظـ رشقل 

 األئّٜ بٚإلرشٚل.

                                                      

 دار ادًرؾٜ. /ط (264/ 2) األم  (2)
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وفٔس مـ   ثبٝ ظـ رشقل اهللؾتخٔر افْٚس ال يَ  ،ِٔفظ ْٚءً وبِ 

 ْٜ.افسُّ 

ى فهالة افًٔد؟ْٚدَ ـٔػ يُ : 24س 

 بال خالف بغ افًِامء. ،ن وال إؿٚمٜاج: فٔس فًِٔد أذ

  .ِٝ اإلمجٚظٚت ظذ هذاَِ وؿد ُٕ 

 أو ال؟ (افهالة جٚمًٜ) :بَقفف يْٚدِ وفُـ هؾ يُ 

ز ذفؽ افنٚؾًلَج   صالة افًٔد ال تَٚس  : ألنوافيٚهر ظدمف .قم

ى ؾٔٓٚ ظذ افْٚس ْٚدَ ؾهالة افُسقف يُ  ،افُسقفصالة ظذ 

أمٚ صالة افًٔد ؾقؿتٓٚ مًِقم  .ـ ؿٚل بذفؽ( فٔجتًّقا)ظْد مَ 

 بال ٕداء.

افًٔد؟ ةصال تٚمٚ ظدد رـً: 25س 

 رة، واإلمجٚع افًّع وافَقيل.ْٜ ادتقاتِ ج: رـًتٚن بٚفسُّ 

صالة افًٔد؟ْٜ صٍٜ فُهؾ صح يف افسُّ  :26س ٍٜٔٔ 

ثبٝ يف ذفؽ أي خز ؾال يَ ، ج: أمٚ يشء ثٚبٝ ظـ رشقل اهلل 

ُٝ  مرؾقع  .ؾٔام ظِّ

 حديٞ افًٔديـ يف روىيُ  فٔسؿٚل اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ: 
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 . (2)افْبل ظـ صحٔح

 يهح ال  اهلل رشقل ظـ آثٚر هذا ويفوؿٚل أبق حمّد بـ حزم: 

  .(2)مْٓٚ يشء

 ،ؾَد اتٍَقا ظذ تُبرة اإلحرام ،بًٜادذاهٛ األر أصحٚبأمٚ 

  :ثؿ اختٍِقا يف افتُبرات افزوائد

  .افثٕٜٚٔ يف وثالث األوػ، يف ثالث: حٍْٜٔ أبق َٚلؾ

 . افثٕٜٚٔ يف ومخس ،األوػ يف ِٝش : وأمحد مٚفؽ وؿٚل

  .افثٕٜٚٔ يف ومخس األوػ، يف شبع: افنٚؾًل وؿٚل

مخس تُبرات، ويف اجلّٓقر ظذ إٔف يف افثٕٜٚٔ  ؾٚحلٚصؾ أن

بدون تُبرة  ؿٚال وابـ حزم فُـ افنٚؾًل ،األوػ شبع تُبرات

   هبٚ.ومٚفؽ وأمحد ؿٚال .اإلحرام

ـ دوهنؿ ومَ  ِٜ مـ اآلثٚر ظـ ظدد مـ افهحٚبٜوؿد وردت مج

  .تٗيد ـؾ رأي مـ اآلراء افسٚبَٜ

 األمر يف ذفؽ واشع. أن ؾٚحلٚصؾ

                                                      

 .(475/ 2) افقاهٜٔ األحٚديٞ يف ادتْٚهٜٔ افًِؾ  (2)

 .(296/ 3) بٚآلثٚر ذم َح ادُ   (2)
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وهق مٚ ظِٔف  ،افنٚؾًلظذ مذهٛ ادسٖفٜ إٔٚ يف هذه : ؿِٝ

 ظّقم أهؾ مك اآلن.

دي مع افتُبرات افزوائد يف افًٔد؟رؾع األيهؾ تُ  :27س 

اجلّٓقر  ، إال أنج:فٔس يف هذا خز صحٔح ظـ رشقل اهلل 

وهق ؿقل ظىٚء واألوزاظل وبًض  .مـ األئّٜ افثالثٜ ؿٚفقا هبذا

 افسِػ، وؿًٔٚشٚ ظذ رؾًٓٚ يف صالة اجلْٚزة.

َٚل؟ يغم ًَ ـر مُ غ افتُبرات افزوائد ذِ : هؾ ب28س 

وؿد ورد ظـ ،   ج: ال يهح هذا يف أي حديٞ ظـ رشقل اهلل

ُٝ  ،بًض افهحٚبٜ  ظِٔف(،  فُـ األشٕٚٔد ؾٔٓٚ وًػ)ؾٔام وؿٍ

  .ؿد ورد ظـ بًض افتٚبًغو

 ،فَقل أيب حٍْٜٔ ومٚفؽ أمٔؾ فُْلو ،وظذ هذا ؾٚألمر واشع

 .ظدم افذـر بغ افتُبراتأي: 
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ؾام  ، افتُبرات افزوائدِس اإلمٚم بٚفْٚس وَٕ  ذم إذا َص : 29س

 حُؿ افهالة؟

 ْٜ.افتُبرات افزوائد ُش  : ألن(2)بال خالف ج: افهالة صحٔحٜ

ؿراءهتٚ يف صالة ستَح ر مًْٜٔ تُ قَ هؾ هْٚك ُش  :30س ٛ

 افًٔد؟

 .بٖي شقرة ؿرأ ؾٚفهالة صحٔحٜ بال خالفج: 

سقرة يف األوػ، وب (األظذ) قرةؾَِٔرأ بس ،اد األؾوؾوفق أر 

 . هُذا صح ظـ رشقل اهلل  ،يف افثٕٜٚٔ (افٌٚصٜٔ)

 أمٚ مٚ ورد مـ  ؿراءة شقريت )ق، وافَّر( ؾًِّقل.

ـ ؾٚتتف صالة افًٔد يَؤٓٚ؟هؾ مَ  :32س 

وفُؾ رأي وجٓتف،  ،ج: تِؽ مسٖفٜ ؾٔٓٚ ٕزاع ـبر بغ افًِامء

ك ؾال رَ ؾال حرج، وإن تَ  ؾ٘ن ؿوٚهٚ بهٍتٓٚ افتل صذ هبٚ اإلمٚم

 حرج.

 

                                                      

 وال اظًّد  بسـف افهالة بىؾتَ  وال بقاجٛ، وفٔس ُْٜش  بْٔٓٚ ـروافذ   وافتُبرات)  :(284/ 2) لِْ ٌ  ؿٚل ابـ ؿدامٜ يف ادُ  (2)

 (.ٚخالؾً  ؾٔف ؿأظِ وال ا،شٓقً 
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أو اخلىبٜ؟ هؾ صالة افًٔد أواًل  :32س 

وهذا حمؾ اتٍٚق  .بخالف اجلًّٜ ،صالة افًٔد ؿبؾ اخلىبٜ :ج

 بغ افًِامء.

ن؟ٚىبٜ واحدة أو خىبت: هؾ فًِٔد ُخ 33س 

أن إال  ، فٔس يف ادسٖفٜ حديٞ صحٔح ظـ رشقل اهلل  ج:

ؿًٔٚشٚ ظذ  (نٚبتهل خى) :ادذاهٛ األربًٜ ؿٚفقا أصحٚب

 أبق حمّد بـ حزم اإلمجٚع يف ذفؽ.ك ظَ دم ااجلًّٜ، بؾ 

خٚفٍقا يف   -ؽر أن بًض منٚخيْٚ ادًٚرصيـ مثؾ ابـ ظثّٔغ

 .وؿٚفقا تُقن خىبٜ واحدة ذفؽ

ظبد اهلل مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل  ٚصٔخْٚ أب ٝوؿد شٖف

 ؾَٚل حٍيف اهلل: (م9/2023 )يف صٓر ،ظـ هذه ادسٖفٜ

 .امسددً  ٚاجلّٓقر رأيً وأرى رأي  ،أراهٚ خىبتغ

ًً  :ؿِٝ     فًدم ثبقت يشء ظـ رشقل اهلل ٚؾٖرى األمر واش

..وال إمجٚع إال بّستْد صحٔح 
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؟: هؾ خيىٛ ظذ ادْز أو يَػ ظذ األرض34س  

 ؟وهؾ خيىٛ ؿٚئاًم أو ؿٚظًدا

إٔف  -وهق ؿقل ـثر مـ افًِامء - افًِامءافهحٔح مـ ؿقيَل  ج:

 ؿ مـ األحٚديٞ ظـ رشقل اهللِٓ ام ؾُ ـ ،خيىٛ ؿٚئاًم ظذ األرض

 ،   ُإٔف  فرَ ً  وال ي فٔخىٛادْز يف افًٔد  جـٚن يٖمر ب٘خرا 

  .ظِٔف

ويف  ،ايَػ ظذ مْز أو يشء ظٍٚل إال إذا ـثر افْٚس جد   ؾال

 .ارتٍٚظف مهِحٜ

هؾ يبدأ خىبتف بٚحلّد وافثْٚء ظذ اهلل وافهالة ظذ 35س :

 أو بٚفتُبر؟ رشقفف 

، وهل حمؾ فٔس يف ادسٖفٜ يشء صحٔح  ظـ رشقل  ج:

  .خالف بغ افٍَٓٚء

 ؾال جْٚح ظِٔؽ. ،وبٖي افرأيغ أخذَت 

مٚ حُؿ افتْٓئٜ بٚفًٔد؟ :36س 

 أمر مستحٛ وحسـ. ذاك  ج:

ؾِ  ُؿؾ  }ؿٚل تًٚػ: ،وصٖن أهؾ اإليامن أن يٍرحقا بٚفىٚظٜ و  ٍَ  اهللمِ بِ
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تِفِ  َ َٔ  َؾبَِذفَِؽ  َوبَِرمح   ِ َرُحقاَؾ ٌ  ُهقَ  ٍ  ٚم َخر  ًُقنَ  ِِم َّ  .[58: يقٕس] {َي 

  .يف ؿقل ـثر مـ افًِامء ،ؾٍوؾ اهلل هق اإلشالم

 .ئؿ وهذا افتؼيع افَقيؿؾٍِٔرح أهؾ اإلشالم هبذا افديـ افً

 ومهٚؾًحٚ د اهلل ريض اهلل ظْف مٓرواًل ٔ  بَ وفَد ؿٚم ضِحٜ بـ ظُ  

  .(2)تٚب اهلل ظِٔف دٚ ،ـًٛ بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف ومًْٓئٚ

 ُٝ   .صٖن أهؾ اإليامن أن يٍرحقا بٚخلر وافىٚظٜ ؾُام أشٍِ

ؿ صقم يقمل )ظٔد افٍىر وظٔد األوحك(؟ُ  ُح مٚ : 37س 

  .ْٜ واإلمجٚعصقم يقمل افًٔد حرام بٚفسُّ  ج:

)ثِٚن  أيٚم افتؼيؼ افثالث اجلامهر ظذ حتريؿ صقموـذفؽ 

ظـ  فْٓل افْبل  ك(وثٚفٞ ورابع أيٚم ظٔد األوحك ادبٚر

 ذفؽ.

؟ّْع يقم افًٔدٕقد ذـر بًض مٚ يبٚح وبًض مٚ يُ  :38س 

 ظـ افٍرائض وافقاجبٚت. فِ ِ  يبٚح افًِٛ وافِٓق مٚ مل يُ  ج:

 ،ؾًٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ـٚن ظْدهٚ جٚريتٚن تٌْٔٚن يقم افًٔد

  .ؾٖؿرهٚ افرشقل 

                                                      

 .(2769ومسِؿ ) (4428افبخٚري) متٍؼ ظِٔف: أخرجف   (2)
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 . (2)األحبٚش وهؿ يًِبقن يف ادسجد يقم افًٔد  وأؿر

افًّؾ ويبٚح ، واالجتامع ظِٔٓٚ، (2)ويبٚح افتقشع يف األضًّٜ

  .وافبٔع وافؼاء

 وبٚجلِّٜ ؾُؾ حالل ظّقًمٚ هق حالل يقم افًٔد.

 ويستحٛ ؾٔف صِٜ األرحٚم.

مْغ، وإٍٕٚق ّْع: محؾ افسالح فًِبٞ بف وترويع اآلوِمٚ يُ 

ٜ بًبٚدة مًْٔ تفاألمقال يف ادحرمٚت، وختهٔص يقم افًٔد أو فِٔ

 ٚوجًؾ هذا افٔقم خٚص   ،حرام افًٔد ليقم ـام أن صقمد، رِ مل تَ 

 .مـ افبدع بزيٚرة ادَٚبر

؟ افًٔدذم َه هٚب إػ مُ مٚ افقؿٝ ادْٚشٛ فِذم  :39س 

 افًٔد، ـذا ـٚن يًٍؾ هذم هٚب دُ ٛ افتبُر يف افذم ستَح يُ  ج:

 ظذ رأشٓؿ افهحٚبٜ ـًبد اهلل بـ ظّرو ،افسِػ افهٚفح

 وؽره.

 

                                                      

 بؼط ظدم تِقيٞ ادسجد.  (2)

 بؼط ظدم اإلهاف.  (2)
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افًٔد مـ ضريؼ وافرجقع مـ  هذم هٚب دُ هؾ افذم  :40س

 ؟ْٜ ظـ رشقل اهلل ُش  -رَخ آضريؼ 

 يقم ـٚن إذا ـٚنإٔف  ( ظـ رشقل اهلل986روى افبخٚري)ج:

هق مـ حديٞ جٚبر بـ  :. ؿٚل افبخٚري«افىريؼ خٚفػ ظٔد

 . ظبد اهلل

 .(2)هق مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف :وؿٚل أمحد

احلُّٜ أن تنٓد فف األرض افتل يّر ظِٔٓٚ، وأن ن إ :وؿد ؿٔؾ

 ؿ ظِٔٓؿ وهيْئٓؿ بٚفًٔد.ِ  َس يّر ظذ أـثر ظدد مـ افْٚس ؾُٔ 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 -ح بـ شِٔامن مع اخلالف ظِٔفٔ  َِ د ؾُ رُّ ٍَ ؾٚختالف افهحٚيب يف هذا ادَٚم ال يرض، فُـ تَ  ،إصُٚل هذا يف فٔس :ؿِٝ  (2)

ِم مُ  ًحٚٔ  َِ يرض، ال شٔام وأن ؾُ  ر يف افبٚب فُْٓٚ َخ ؿ ؾٔف ـام هق مًِقم فدى أهؾ احلديٞ، وظذ أي حٚل هْٚك أحٚديٞ أُ تُ

  بؾ ؾٔٓٚ مَٚل. :فٔسٝ ظذ رشط افبخٚري ـام ؿٚل ابـ رجٛ. ؿِٝ
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 واحلّد هلل رب افًٚدغ

ِ ؿ وبٚرك ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف.  وَصؾ  افِٓؿ وَش

 متٝ رشٚفٜ افَقل افسديد يف ؾتٚوى افًٔد ظذ خر.

 

 تْبٔف:

 ُٝ  ،رشٚئؾ ٕٚؾًٜ وضٔبٜو ـتٛ  ظدة يف هذا افبٚب ظذ وؿٍ

 ا:ٚن جد  ن ٕٚؾًٚـتٚب أبرزهٚ

 (تْقير افًْٔغ بٖحُٚم األوٚحل وافًٔديـ)ـتٚب  :األول 

وؿد ؿرأتف ظدة مرات  ،ظْدي وهق ،احلسـ ادٖريب فِنٔخ أيب

 .ؾرأيتف يف ؽٚيٜ افٍْع

ضل، فِنٔخ رمزي افبال (جٚمع أحُٚم افًٔديـ)ـتٚب  :افثِٚن

يف مُتبٜ صٔخْٚ  ضًِٝ ظِٔفاخٜ مْف، وفُْْل ٕس وفٔسٝ ظْدي

ٚ جد  افًدوي مْذ ظدة شْقات ًً  .ا، ؾرأيتف ٕٚؾ
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 ّٜـــــٚتـــــاخل

أمحد  (افَقل افسديد يف ؾتٚوى افًٔد)وبًد أن إتٓٔٝ مـ ـتٚبٜ 

  .َل اهلل شبحٕٚف وتًٚػ وأصُره ظذ ـؾ ًّٕف افتل ال حُت 

ؾبف  :ذ ضِٛ افًِؿ افؼظلإٔهح إخقاِن وأخقايت بٚإلؿبٚل ظو

 ٜ،ْٜ مـ افبدظًرف ادرء افسُّ ًرف ادرء احلؼ مـ افبٚضؾ، وبف يَ يَ 

  .ريض اهلل ِمٚ يسخىفمٚ يُ ًرف ادرء وبف يَ 

وإذا إنٌِْٚ بٚفدٕٔٚ وترـْٚ ضِٛ افًِؿ ظذ أيدي افًِامء، شٚد 

 .اللوأؾتٚهؿ اجلٓٚل، بؾ وخىٛ ظذ ادْٚبر افوُّ  اجلُٓؾ  افَْٚس 

بٚرك اهلل ؾُٔؿ، واظِّقا إُٔؿ متك إنٌِتؿ بٚفًِؿ  افًِؿَ  ؿَ ؾٚفًِ 

 خرة.ال يف افدٕٔٚ وال يف اآل ،ؾِـ يؤًُؿ اهلل

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

ِ ؿ وبٚرك ظذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصحبف.  وَصؾ  افِٓؿ وَش

 وـتبف : أمحد بـ حمّقد آل رجٛ

 ووافديف ومنٚخيف وزوجف شٚئاًل اهلل أن حيٍيف

 02022263228ػ/ هٚت
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